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 الحنين إلى الوطن في شعر إيليا أبي ماضي
Patriotism in the poetry of Eliyah Abi Madi 
 خبت زبَت 

 د.دمحم سليم ىوید 
Abstract  

The world homeland has as varied and vast meanings as it is near and dear to everyone. 
Homeland for a bird means its nest, for a flower the homeland is its bough and a child 
considers his home as his homeland.Not only human beings but every living creature is 
ready to sacrifice everything for their homeland. The throne of the homeland is sweeter 
than the flowers of alien lands. The love and memories of homeland are inscribed on 
one's heart so much so that one can never forget his homeland. The love of homeland 
should be the most important purpose of one's life. Those who love their homeland do 
not need any reward for doing so. They are ready to sacrifice everything and anything 
they have for their homeland. It is permitted intoxication because of which everybody is 
ready to sacrifice even their lives. This is a god gifted and an in built passion which is 
there in everyone. According to a tradition of the holy Prophet PBUH the love of 
homeland is part of one's faith. This means one who is deprived of the love for 
homeland is deprived of faith. Many poets have expressed the love of homeland in their 
poetry and so did Ilia Abu Mai in his poetry. 
Keywords: ……………………………………………………………… 

وفيها حييا وفيها ديوت. خلق هللا اإلنسان، وجعلو خليفتو يف األرض، وكتب لو العيش واحلياة يف األرض، ففيها یولد 
ودبا أن هللا تعاىل كتب لو احلياة ومعيشتها يف األرض والوطن خلق لو األسباب للبقاء فيها مرتبطا هبا وزلبًاذلا، فهو 
الذي القى يف قلبو حب الوطن، فهي فطرة هللا اليت فطر الناس عليها. لذا إذا غاب اإلنسان عن الوطن والبلد أو 

 الرجوع إليو، وإذا أجرب على احلياة خارج وطنو حَن واتتا  إليو، وعرّب عن حنينو بك  سافر حاول االسراع يف
الوسائ  ادلتوّفرة لدیو، ومن أعظم تلك الوسائ  الشعر والقوايف، فال أحد ديلك من الشعور والعاطفة ما ديلكو الشاعر. 

إىل وطنو "لبنان" بعد أن سافر إىل "أمریكا"  لذا أييت ىذا البحث ليلقي الضوء تعر إیليا أيب ماضي ادلتعلق حبنينو
 معتمدا على النقاط التاليةً: 

وما توفيقي    ، مناذج حلنينو للوطنوىجرتو إیليا أيب ماضي حياةأى  لبنان،  ىجرةمقدمة موجزة عن احلنُت، أسباب 
 إالّ ابهلل عليو توكلت وإليو أنيب.

إن اإلنسان مربوط ابلوطن ارتباطًا وثيقاً، وقد وصلنا كثٌَت من النماذج عرب اتریخ اإلنسانية ما تدل على ىذا  مقّدمة:
االرتباط واحلّب. ولع  من أقدم ما وصلنا يف ىذا الصدد ما روي عن أيب ىریرة هنع هللا يضر أنو قال: قال رسول هللا صلى هللا 

عليو السالم فقال لو: أجب ربك، قال:فلطم موسى عليو السالم عينو عليو وسّلم: جاء ملك ادلوت إىل موسى 
ففقأىا، قال: فرجع ادللك على هللا تعاىل فقال: إنك ارسلتٍت إىل عبد لك ال یرید ادلوت، وقد فقأ عيٍت، قال: فرّد هللا 

نت ثور فما توارت یدك إليو عينو وقال: ارجع إىل عبدي، فق : احلياة ترید؟ فإن كنت ترید احلياة، فضع یدك على م
فاآلن من قریب، رّب ادنٍت من األرض ادلقّدسة رمية : يف تعره، فإنك تعيش هبا سنة، قال: مث مو؟ قال: متوت، قال

ىذا ما یؤكد أن  1حبجر. قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: لو أين عنده ألریتكم قربه، إىل جانب الطریق عند الكثيب األمحر.
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اإلنسان مطبوع ابلتعلق ابدلكان الذي نشأ فيو ودرج عليو أايم حياتو األوىل، وقضى فيو سنوات طفولتو وتبابو. 
وادلتأم  يف التاریخ یدرك أن ىذه غریزة انسانية ال ديكن حصرىا ابدلكان والزمان، واالرتباط ابدلكان ) مكان ادلولد، 

ل أو اعتدال اجلّو الطبيعي أو وفرة الوسائ  أو اخلصبة، ب  إن ىذا والنشأة والطفولة والشباب( ليس مشروطًا ابجلما
االرتباط والتعلق سواء عند أى  احلضر وأى  البدو، یقول اجلاحظ: " وأنت لو حّولت ساكٍت اآلجام إىل الفيايف، 

َنا َعَلْيِهْم : وساكٍت السهول أىل اجلبال و...... ألذاب قلوهبم اذلّم، وألتى عليهم فرط النزاع، قال هللا تعاىل َوَلْو َأَّنا َكتَ ب ْ
ُهمْ  تُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم أَِو اْخُرُجوا ِمْن ِداَيرُِكْم َما فَ َعُلوُه ِإالا قَِليٌ  ِمن ْ  3فقرن الضن ابألوطان إىل الضن دبنهج النفوس. 2.َأِن اق ْ

ىل ادلدینة لوجدَّن أهنا ما كانت لذا ال نستغرب تضحية النفس يف سبي  األرض، فإذا أتملنا ىجرة ادلسلمُت من مكة إ
إال بعد ما أغلقت عليهم ك  الطر  اليت ربفظ ذلم بقاءىم وبقاء عقيدهتم، ولذا احتم  ادلسلمون أنواع التعذیب 
والتوجيع واحلصار ليبقوا يف وطنهم، فلما مل جيدوا بداً اضطروا إىل اذلجرة للحفاظ على دینهم وعقيدهتم ولتأسيس وطن 

الصحابة ادلهاجرین إىل ادلدینة وحنينهم إىل مكة وبكاؤىم من األخبار ادلشهورة يف كتب احلدیث  جدید ذلم. ومرض
كذلك ُعّد حب الوطن والتعلق بو من عالمات ادلروءة وكمال اإلنسان، وترف اخللق، فقد ذكر ادلسعودي"   4والتاریخ.

على الزمان ادلاضي، والشو  إىل ادلولد ومسقط  أن من عالمات وفاء ادلرء ودوام العهد، احلنُت إىل اإلخوان والبكاء
 5الرأس.....

رازحاً ربت حكم العثمانيُت أمدا طویاًل، وكان احلال يف الشام وسوراي ولبنان  الشرقظ   أسباب ىجرة أىل لبنان:
 .6أسوء من غَته يف ابقي البالد العربية وذلك يف ادلرحلة األخَتة من احلكم العثماين

أدت إىل ىجرة أبناء بالد سوراي ولبنان، احلكم السياسي وجوره وعصبيتو والضرائب الباىظة اليت   فمن األسباب اليت
كان یفرضها على ادلواطنُت العرب، واألعمال الوحشية اليت كان یرتكبها ادلواطنون األتراك بدون رمحة أو انسانية أو 

احلبيسة وأفكارىا السجينة منربًا حراً، تعلن من فوقو تفقة، شلا دفع النفوس التواقة إىل احلریة، أن تلتمس ألصواهتا 
ثورهتا على الظامل والظادلُت. وذلك یتضح فيما بعد يف ثورة ادلهجریُت على نظام االستبداد الفاسد، وسيطرة رجال 

ية والدینية الدین ادلسيحي، واستغالل االقطاعيُت والدعوة إىل الوحدة الوطنية والقومية العربية ونبذ العصبيات اإلقليم
بك   ویوضح ،یبُت السبب الكبَت ذلجرهتم 7والسياسية والغاء الفوار  الطبقية. الشاعر اللبناين الشهَت تكر هللا اجلر

صراحة أبهنم مل یًتكوا بالدىم لعدم زلبتهم ذلا ولكنهم ىاجروا ألن حریتهم قد فقدت داخ  أراضيهم وأوطاهنم، وأصبح 
 وصلوا إىل اليأس، یقول:العيش فيها عيباً وذاًل، وقد 

 إیو لبنان یشهد هللاُ أَّنَ 
 

 8ما ىجرَّنك عن قلى وصالبة 
 

قول إیليا أبو ماضي وىو یشرح سبب ىجرهتم، أبهنم مل یهاجروا من بالدىم أبهنم ملوىا وال حيبوهنا، إمنا ىاجروا وی
والذل، ىم الذین یغامرون حبياهتم يف ألهنم أصحاب اذلمم العالية، وأصحاب عزة ورلد ال یعرفون العيش يف الشقاء 

سبي  ذلك، وىذه فطرهتم ودأهبم من القدمي. وىم النسور اليت ال تعرف العيش إال زللقُت يف الفضاء أحرارًا بدون 
قيود، والنسور ال ترضى العيش يف أقفاص الذىب فكيف نعيش ضلن يف سجون الطُت، واحلشرات ىي اليت ترضى أبن 

 وربفر أما الباز والشاىُت فهي ال تعرف إال العيش ابحلریة زللقُت يف الفضاء. یقول:تعيش يف األرض تزحف 
 9 ركبوا إىل العلياء ك  سفُت.  لبنان ال تعذل بنيك إذا ىم

ومن أسباب اذلجرة كذلك الفقر الذي سيطر على ربوع سوراي ولبنان، واإلمهال الذي خيم على الزراعة والصناعة وتىت مرافق 
احلياة جع  سكان ىذه ادلنطقة یشعرون ابحلرمان الذي بسببو بدؤوا یهاجرون حبثا عن احلياة الكردية اليت تتوافر يف ظالذلا احلریة 
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ن، ولكن األمر مل یتوقف عند ىذا احلد، فظلم األتراك وفرض الرقابة الشدیدة جع  أى  ىذه البالد واحلفاظ على كرامة االنسا
لبالدىم، ویساعدونو يف ذلك حىت خيلصهم من ىذا الظلم، إال أن ىذا الغزو مل یدم حيث  "10یرحبون بغزو "إبراىيم بن دمحم علي

اضطر إىل الرجوع من تركيا الذي كان قد وص  إليها وكاد أن یتوغ  فيها، وذلك بعد أن أجربه الغرب على الرجوع، شلا جع  
11سجن.بعض اللبنانيُت یتبعونو إىل مصر، حيث احلياة اخلالية من وطأة ىذا ال

  
 يقول إيليا:

 وىل أخوك فما أمضٍت النوى
 

 12 ولقد قدمت فما ىششت إىل اللقا. 
                   

تلك ىي احلالة اليت جعلت إیليا وأمثالو ترميهم فو  صخرة اليأس واحلرمان، وأمواج الكآبة واألحزان ربيط هبم من 
يف قصيدتو "وداع وتكوى" وىو یصف حال وطنو بعد  مجيع اجلوانب، ووطنو قد استكان إىل الشقاء. لنستمع إليو

فساد النظام فيو. أبن احلر یضيق اآلن يف تلك البالد، فاألدابء فيو يف أصعب حالة واجلهالة قد سيطرت عليو وعلى 
، ربوعو، والعلم فيو قد فقد، أىلو يف حالة التسطيع اجلماد أن یتحملها. أما الشعب فقد سيطر عليو التخاذل والتفرقة

فهم متمزقون متفرقون فيما بينهم. الیریدون أن یوحد الدین بينهم، وأخبثهم ىم الذین یرتدون مالبس الذین والتقوى. 
أما احلكومة فهي عبارة عن مناوبة األغبياء واحلمقى على كرسي احلكم، ولذا یدامهنا األعداء مراراً وكأهنم یرون العدالة 

 يف ارىاقنا وتعذیبنا، یقول:
 ق احلر ذرعا عندهوطن یضي

 

 13 وتراه ابألحرار ذرعا أضيقا. 
 

وصلت الداير إىل ىذه احلال حبيث أصبحت خاویة كأهنا مل تسكن، فسكاهنا فقدوا، وسيطرت الوحشة على ادلنازل 
اليت كانت عامرة أبىلها، ویشتا  إیليا أن یعرف أسباب ىذه احلالة السيئة، ولكن من یعرف یتمٌت أن مل یعرف. مساء 

ادلضيء ال یرون تيئا إال جور احلكام واألمراء، ودخ   أى  البالد أصبحت بغَت كواكب ليهتدوا هبا، ويف النهار
الدخي  إىل البلد كأنو من أص  سكانو، اما سكان البالد فال صلد ذلم أثرا. ویستمر إیليا مقرا ابخلسف والذلة اليت 

يف البالد  عليها قومو، الن األعداء الدخالء قد أماتوا ونسوا سنن العدل والقسط، ومألوا البالد ظلما وجورا، وتعلوا
 َّنرا أتك  الرعية وتستأصلهم، وكأن البالد مل تغن ابألمس. 

ومن األسباب اليت أدت إىل ىجرة أى  سوراي ولبنان الصراع الطائفي. فمن ادلعلوم أن بالد الشام كانت وما زالت     
فة الشيعة ومنهم طائفة تسكنها الطوائف ادلختلفة، فنجد فيها الطوائف ادلسلمة ادلشتملة على طائفة السنيُت وطائ

النصَتیة زطائفة الدروز. كما صلد الطوائف غَت إسالمية مث  مسيحي الروم وطائفة األرمن وطائفة الكاتوليك مث طائفة 
اليهود الذین متركزوا يف دمشق. ومل یكن ىناك ذبانس بُت ىذه الفئات، وكان ىناك عداء بينهم وبُت الدولة العثمانية، 

ومل یقف ىذا الصراع  14طائفة منهم ترید التوسع حبساب األخرى ورباول االستقالل عن الدولة.وابلتايل كانت ك  
عند ىذا احلد، ب  أخذ طابعا دینيا، فقد دعمت الدولة ادلسلمُت على حساب النصارى، خاصة يف اجليش واإلدارة 

 15ارى.والقضاء، وىنا بدأت الطوائف النصرانية تّدعي أن الدولة تبالغ يف ربقَت النص
ومن تلك األسباب كذلك أن تلك الدول كانت تعتمد على الزراعة ابألساليب اليدویة القددية مث على الري الطبيعي، 
وقد كان لزايدة السكان وقلة الرقعة الزراعية واحلروب اليت دخلتها الدولة العثمانية أثر كبَت يف ىجرة سكان تلك 

صادیة واضحة، ولذا مارست القسوة يف مجع الضرائب ومعاملة األىايل. البالد. كذلك مل تكن لدى الدولة سياسة اقت
 منها كذلك انتشار الراب الفاحش يف ىذه البالد وذلك بعد االستدانة من ادلصارف االجنبية والشركات. 
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ار يف ومن تلك األسباب ما تتعلق حبالتهم االجتماعية والنفسية كذلك، فهم من الفينقيُت الذین ال یعرفون االستقر 
مكان واحد، ب  كانوا دائم الًتحال والسفر. كذلك االرساليات اليت دعمت اذلجرة إىل بالدىم مث الرسائ  اليت كانت 

 ترس  من قب  ادلهجریُت الذین ىاجروا قدديا، واخبارىم الناس عن حياهتم اجلدیدة وما فيها من الوسائ  وادلتعة...
 :)موجزاً( حياة إيليا أيب املاضي وىجرتو

16م،9881إیليا ضاىر أبو ماضي من مواليد سنة 
بقریة احمليدثة وىي قریة لبنانية تقع قرب بكفيا يف قضاء ادلنت  

 17الشمايل، يف أسرة فقَتة, وكانت مدرسة القریة أول بيت علم دخلو وَّنل من علمو مااستطاع نيلو.
لظروف سياسية واقتصادیة، وقد ترك معظم أصحابو  م حدثتو نفسو ابذلجرة إىل أمریكة9191يف سنة ىجرتو إىل اإلسكندرية: 

حيث كان لو عم یعم  يف  ذبارة السجایر، فبدأ یعم  معو يف   18بلدىم وسافروا، فًتك إیليا قریتو متوجهاً أواًل إىل اإلسكندریة.
ر يف متجر عمي، ويف اللي   التجارة هناراً ویدرس ليالً. قال أبو ماضي يف ذلك:" ويف اإلسكندریة تعاطيت بيع السجایر يف النها

كنت أدرس النحو والصرف اترة على نفسي، واترة يف بعض الكتاتيب." وىكذا راح إیليا حيص  من العلم ما استطاع 
 19م، فأصدر دیوانو األول بعنوان "تذكار ادلاضي".9191التحصي ، إىل أن كانت سنة 

20م ديم الوالايت ادلتحدة،9191كان یصبوا إليو، ففي سنة   إن احلياة يف مصر مل تقدم إلیليا ك  ماىجرتو إىل أمريكا: 
اليت  

جذبت األلوف من أبناء وطنو واستقر يف مدینة سن سنايت إىل جانب أخيو مراد یعم  يف التجارة وديأل أوقات فراغو ابلدرس 
21م انتق  إىل نيویورك وإىل حياة الصحافة واألدب.9191وادلطالعة ونظم الشعر، ويف سنة 

  
إلیليا أيب ماضي عدة دواوین تعریة نشرت يف حياتو وبعد وفاتو منها: تذكار ادلاضي واجلداول واخلمائ  وترب لو األدبية:  أعما

م بعد 9191وتراب، وإىل جانب تلك الدواوین الضخمة قام الشاعر أبعمال أدبية جليلة أثناء قيامو يف ادلهجر، ففي سنة 
م عهد إليو يف ربریر رللة "مرآة الغرب" لصاحبها 9198رللة "اجمللة العربية" ويف سنة  وصولو إىل نيویورك عهد إليو يف ربریر

م اتًتك يف 9119م إىل جریدة یومية. ويف سنة 9191م أنشأ رللة "السمَت" وقد حوذلا سنة 9111صليب دايب، ويف سنة 
 22واجلدید.أتسيس "الرابطة القلمية" وكان تاعرىا الفذ الذي غزا صيتو العادلُت القدمي 

قد ردد اسم إیليا أبو ماضي على ك  لسان، وغٍت بشعره يف ك  مكان، إن إیليا أاب ماضي حي بقصائده "  :هشعر 
الرفيعة، وأدبو اإلنساين، وموسيقاه الرائعة، وقصصو اجلميلة، وتسلس  احلركة والصور يف تعره تسلسال عجيبا. إنو 

23حياء الذايت ادلؤثر".تاعر الصور، والتجارب الباطنة العميقة، واإل
  

وكانت أنغامو عزاء ادلنكوبُت، وطمأنينة احلائرین، وابتسامة يف وجو الزمان إذا عبس، وأثبت كيان الفكر العريب يف العامل 
 24اجلدید.

وإیليا أبو ماضي يف تىت أطوار تعره وتىت مراح  حياتو رج  التفاؤل، والدعوة إىل احلياة والطبيعة يف إترا  وانفتاح 
لقد عاش حياة مليئة ابآلالم والشدائد إال أنو أعطي ملكة قویة  25قلما صلدمها عند غَته من تعراء الرومنسية احلدیثة.

يف التحم  عليها، وىي ملكة التفاؤل وحب احلياة، فقد عاش متفائال حيب احلياة، الیعرف التشاؤم والضيق من 
 الشدائد. ونشر التقارل واحليویة أبدبو وتعره.

م توفاه هللا وىو ال یزال يف 9191ويف سنة  26عاما قضاىا يف أمریكا. مث عاد إىل نيویورك. 91زار لبنان بعد و: وفات
 27أوج نشاطو الصحايف الشعري.

 إىل الوطن: ونينمناذج حل

األصلي لقد سافر إیليا من بالده " لبنان ومصر " إىل بالد َّنئية غریبة " أمریكا " وفطرة اإلنسان أنو ال ینسى بلده 
ومسقط رأسو ومسكن أقاربو وأصدقائو. مث ىو مل یهاجر طوعا وإمنا أجربتو الظروف القاسية على اذلجرة فهو إذاً 
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سيذكر بالده اليت مل یًتكها من قلبو، ولذا وجدَّنه یكثر من ذكر البالد اليت عاتها قب  سفره وحين إليها حنُت العجوز 
ن يف قصائد تىت، فهو یرى لبنان أفض  بقاع األرض على االطال ، ویرى إىل الشباب. فهو یرس  حبو وحنينو للبنا

ساكنيو أفض  سكان على وجو األرض، وىو إن خَّت بُت العيش يف كيوان والعيش يف لبنان، ذلاجر إىل لبنان فهو 
 رض لبنان:ديلك قلباً واحداً وىو الذي ال حيّب إال لبنان فقط. یقول يف قصيدة "يف سبي  اإلصالح " وىو حيي أ

 حيا الصبا عٍت راب لبنان
 

 حيث اذلوى ومراتع الغزالن 
 ج

 ورعى ادلهيمن ساكنيو فإهنم
 ج

 يف خَت أرض، خَتة السكان 
 

 إىل أن قال:
 لو أن يف كيوان دار إقاميت

 

 ذلجرت كيواَّن إىل لبنان 
 ج

 قيدت قليب يف ىواه فلم أعد
 

 28أىوى السوى إذ ليس يل قلبان. 
 

حبو وحنينو إىل موطنو لبنان فيطَت بفكره يف مساء اخليال فيسرد يف قصيدة " الشاعر يف السماء " ما  وىو یصور عمق
فعلو هللا إلرضائو حيث رفعو من الغرباء إىل قمة السماء، وتاد لو بيتًا مجيال فو  السموات، وجع  لو ك  ما یرضي 

والنجوم، والظلمة والنور، والصباح وادلساء،  أمثالو ،وليس ىذا فحسب ب  أعطاه السيطرة على الفضاء والشهب
 والغيوم واألمطار. یقول إیليا:

 رآين هللا ذات یوم
 

 يف األرض أبكي من الشقاء 
 

 فر ، وهللا ذو حنان
 

 29 على ذوي الضر والعناء. 
 

أحداً فأجاب أبنو ولكنو مع ذلك كان حزینا كئيباً، فسألو هللا تعاىل عن سبب قلقو وحزنو مع أنو أعطاه ما ال یعطى 
 ال یرید وال حيب العيش إال يف بلده بُت أىلو وأقرانو، وبُت تلك الطبيعة الساحرة اليت خلقت يف بلده.

عندما یودع صدیقا لو یعود إىل لبنان، یقول أبن حب لبنان وحب أى  لبنان ال یضعف وال -بلده-وىو یذكر لبنان
ىا، وليلها وهنارىا، وطبيعة لبنان ىي اليت ربافظ على الشباب من یبلى وإن مر الدىور، وىو حيب صيف لبنان وتتاء

 “:اذلرم والكهولة، یقول يف قصيدة " لبنان 
 اثنان أعيا الدىر إن یبليها

 

 لبنان واألم  الذي لذویو 
 ج

 نشتاقو والصيف فو  ىضابو
 

 30 وضلبو والثلج يف وادیو. 
 

يف ادلهجر من اآلالم بسبب البعد عن الوطن، وال ینسى انتسابو  ويف قصيدة " اي رفاقي " یشتكي الشاعر شلا أصابو
إىل الشر  الذي قلبو ما زال معلقا ىناك، وىو یتمٌت أن یبصر وطنو قب  أن یصَت ترااب، وأن طعام ادلهجر مهما كثَتا 

نو ليس مریضا وتهيا إال أنو یعاجل جوعو، وأن مياىو ال تنهي عطشو، وأن ضوءه ال خيرجو من الضباب والظلمة، وأ
ولكنو بعيدا عن الرفا  واألىايل، ولذا متر السنوات تسعد الناس ولكن حزنو ال ینتهي، والذي یسألو عن أصلو ومن 
أین ىو؟ فاليعلموا أنو مث  الشمس الذي الینسب إال إىل الشر ، وىو يف ادلهجر ابجلسم ولكنو يف لبنان ابلروح 

 هللا إال العودة إىل بلده قب  أن یصَت تراابً. یقول: تسكن وتًتوح روحو ىناك. وىو ال یطلب من
 جعت وخبز وفَت يف وطايب

 

 والسنا حويل، وروحي يف ضباب 
 جج

 وتربت ماء عذاب سائغا
 

 31 وكأين مل أذ  غَت سراب. 
 ج



 2019دیسمرب_یوليو الحنين إلى الوطن في شعر إيليا أبي ماضي 2،العدد10پشاوراسالميكس: اجمللد

 

311 

 

كان ويف قصيدة "وطن النجوم" خياطب وطنو لبنان ویذكر سالف أايمو اليت عاتها ىناك، یذكر صباه وتبابو، وكيف  
 یلعب يف حقوذلا وأتجارىا، وكيف كان ديشي غریراً يف طينها والخياف شلن سيشاىده ویعاتبو. یقول:

 وطن النجوم... أَّن ىنا حد  .... أتذكر من أَّن؟
 

 
 احملت يف ادلاضي البعيد فىت غریرا أرعنا؟

 
 

 ....وخيوص يف وح  الشتا متهلال متيمنا
 ج

 
 32األلسنا.ال یتقي تر العيون وال خياف 

 
 

ولنستمع إىل قصيدة " نفثة مصدور " وإىل تكواه وحنينو الذي حين بو إىل بالده، إذ یقول أبن قلبو ال حيب سوى 
لبنان وأىلها، وإذا ضاقت بالده فتضيق عليو ك  بالد الدنيا الواسعة، وىو یشبو حبو لبلده بعناد الزمان معو، فالبعد 

یطمع يف العال ولكن الزمان یبخ  عليو ىو یصوب ك  سهم إىل قلبو، وكثر عليو عن الداير یؤذیو مث  الزمان، فهو 
خطوب الدىر وتزداد حىت ضللتو تلك اخلطوب فهو مث  طيفو، وىو ال یعرف إىل من سيشتكي، وىو ديدح قومو أبهنم 

 المث  ذلم يف الناس، ولشوقو إىل لقياىم یكاد یطَت إليهم مع توقو ولكنو زلال. یقول:
 لبنان " ديقتو فؤادي سوى "

 

 وغَت بنيو أمنعهم ودادي 
 ج

 بالد هللا واسعة ولكن
 

 33 تضيق لدي إن ضاقت بالدي. 
 ج

 وىو ال ینسى بالده وأىلها حىت يف حلظات خالية. یقول يف قصيدة " ولقد ذكرتك" وىو خيي  مستقب  قومو:
 ولقد ذكرتك اي بالدي، بعدما

 

 ذىب الشباب ومرت األعوام 
 ج

 فتمثلت تلك الربوع لناظري
 ج

 34 خراب عليها وحشة وظالم. 
 ج

وحبو وحنينو ال خيتص " لبنان " فحسب، ب  یتعدى إىل مصر الذي أصبح موطنو الثاين فهو قد ىاجر إليها قب  
من  ىجرتو إىل أمریكا. فهو یتذكر األايم اجلميلة اليت قضاىا يف مصر، ولتذكرىا ال یستطيع أن ینام وال خيرج جسمو

 “:الضعف. یقول يف قصيدة " لقاء وفرا  
 أسلمت للسهد طريف والضٌت بدين

 

 إن الصبابة ال یرجى تالفيها 
 

 مرت ليال بنا ما كان أمجلها!
 

 35 متت فما تاهنا إال تالتيا. 
 

دايره كما ال ینسى ك  بالد الشام فيحن إليها حنُت الرضيع إىل أمو. ویبكي عليها مث  ما یبكي اإلنسان على 
خاصة بعدما یصيبها من اآلالم وادلصائب. وىو ىنا ديدح أرض الشام دبا ثبت يف فضلها عند األمم، فهي مهبط 
الوحي ومطلع األنبياء، وىو یدعو ذلا ابلسالم إىل األبد، ویعتذر لًتكو لتلك البالد الساحرة، وأبهنم مل یهاجروا طوعاً 

  قصيدة " أنت " سلاطبا أرض الشام:إمنا أجربهتم تلك األحوال القاسية. یقول يف
 مقلة الشر ! كم عزیز علينا

 

 36 أن تكوين رمية األقذاء. 
 ج

ولنستمع إىل تلك األنشودة الرائعة اليت یصف فيها حبو و حنينو إىل بالدالشام. یقول يف قصيدة " اي بالدي " وىو 
 خياطب لبنان وسوراي:

 مثلما یكمن اللظى يف الرماد
 

 كامن يف فؤاديىكذا احلب   
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 لست مغرى بشادن أو تاد
 

 أَّن صب متيم ببالدي. 
 ج

 

ويف قصيدة " اي جاريت " أييت الشاعر حبوار بينو وبُت جارتو اليت تسألو عن حزنو وبكائو وعدم خروجو من ادلنزل وعدم 
متثياًل رائعاً دلا یدور يف جوارحو من حٍب وحنٍُت لبالده وأوطانو، مشاركتو الناس يف األفراح وادلناسبات. وىو حوار ديث  

 یقول يف آخر ىذه القصيدة واحلوار:
 اي ليت تعري وىذى احلرب قائمة

 

 ى  تنجلي ولنا يف الشام إخوان؟ 
 

 وى  تعود إىل لبنان هبجتو
 

 38وى  أعود ويف لبنان نيسان؟ 
 

بتلك الزىرة ادلقطوعة الذابلة اليت تعدت عليها أید الظلمة. فهو مثلها ويف قصيدة " السجينة " یشبو الشاعر نفسو 
 ألنو فد طرد من بستانو كذلك فيعيش بعيدا عن وطنو وأىلو. یقول:

 لعمرك ما حزين دلال فقدتو
 

 وال خان عهدي يف احلياة حبيب 
 

 ولكنٍت أبكي وأندب زىرة
 

 39 جناىا ولوع ابلزىور لعوب. 
 

 :واملصادر اهلوامش
 

 .2372،     ومسلم، حدیث رقم:1339حدیث رقم: البخاري، -:1
 66سورة النساء، اآلیة رقم:  -:2
 .05، دار الكتاب العريب، بَتوت، لبنان، ص:2006ط -إديان البقاعي، أحلى ما قي  يف الوطن، د -:3
 .174قطر، ص: دولة -م، وزارة األقاف والشؤون االسالمية2007ت، -صفي الرمحن ادلباركفوري، الرحيق ادلختوم، د -: 4
 40\2بَتوت،  -م، دار األندلس1981 -4ادلسعودي، مروج الذىب ومعادن اجلوىر، ط: -: 5
 .25مصر،ص: -م، دار ادلعارف1993-1صابر عبد الدائم، أدب ادلهجر،ط:  -: 6
"عق " وانقطع إىل م( للتجارة مع أخيو  1923ىو تكر هللا اجلر :تاعر لبناين ، من قریة حيشوش. ىاجر إىل الربازی  )  -: 7

م، وعم  يف أتسيس  1964م( فأصدر رللة األندلس اجلدیدة" تهریة، مث جریدة "احلریة" أسبوعية، إىل سنة م 1930الصحافة )
 (.3/171م، وتويف يف جبي . )أنظر: األعالم 1964"العصبة األندلسية وعاد إىل لبنان سنة 

 قية األبيات ىي: . وب65صابر عبد الدائم ، ادلصدر السابق، ص:  -: 8
 للحّر ذلة ومعابة  إمنا أصبح ادلقام أبرض األرز     

  مأل اليأس جوه ورحابو.  كيف ال یهجر األيب مكاَّن
 

، مؤسسة جائزة عبد 2008 – 1عبد الكرمي األتًت، ط:  -د-مجع وتقدمي إیليا أبو ماضي، األعمال الشعریة الكاملة،   -: 9
 واألبيات الباقية:  .805ص: الكویت–العزیز سعود البابطُت 

 خلقوا لصيِد اللؤلِؤ ادلكنون  مل یهجروك ماللة لكنهم
 أم الثقافة مصدر التمدین  ورثوا اقتحام البحر عن فينيقيا

 ال یقتنعون من العال بدون  دلا ولدهتم نسور حلقوا
 ذىبا فكيف زلابس من طُت  والنسر ال یرضى السجون وإن تكنج

 ج واجلو للبازي والشاىُت.  للحشرات تزحف فوقهاواألرض 
 ج
 

 37.يو اي بالدي عليك ألف رب
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ىو إبراىيم ابتا بن دمحم علي ابتا، قائد بعيد ادلطامع، من والة مصر. ولد يف نصرتلي ابلقرب من قولة، وقدم مصر مع   -: 10
جد، مث جعلو قائدا ى  حبملة إىل احلجاز والن1231ى  فتعلم هبا، وأرسلو أبوه دمحم علي سنة 1220طوسون بن دمحم علي سنة 

 (.1/70ى ، مث سَته جبيشو إىل سوراي فانقادت لو بالد الشام. )أنظر: األعالم، 1239للحملة ادلصریة يف حرب ادلورة سنة 
 .113دمحم علي سيد دمحم داوود، االذباىات الفنية يف تعر إیليا أبو ماضي، ص:   -: 11
 ي األبيات ىي:وابق .221ص:إیليا أبو ماضي، ادلصدر السابق،   -: 12

 ىال سبقت إىل أسب        اب الش       قاجج  أقبلت والدنيا إيل بغيضة
 سبب جدیر عنده أن أح                   نقا  حنقت بال سبب علي وإنو

 أسعى على آاثره لوال الت                  قى  علقت أخي كف ادلنون وكدت أنج
  أبكي الصدیق ادلشفقا. أتفقت أن  ما اتفقت نفسي علي وإمناج

 

 . وابقي األبيات ىي:282إیليا أبو ماضي، ادلصدر السابق ، ص:  -:13
 فيما رأیت، وال جهوال شللقا  ما إن رأیت بو أدیبا موسرا

 تيها، وراح العلم ديشي مطرقا  مشت اجلهالة فيو تسحب ذیلها
 لو أهنا تعرو اجلماد ألتفقاج  أمسى وأمسى أىلو يف حالة

 متفر  ویكاد أن یتمزقا  تعب كما تاء التخاذل واذلوىج
 بُت القلوب، ویرتضيو مفرقا  ال یرتضي دین اإللو موفقاج
 والشر ما بُت التعبد والتقى  كلف أبصحاب التعبد والتقى
 عن رأسها حىت توىل أمحقا  وحكومة ما إن تزحزح أمحقاج
 ركبنا موبقاجئنا فراي أو   راحت تناصبنا العداء كأمنا
  ك  العدالة عندىا أن نرىقا.  وأبت سوى ارىاقنا فكأمناج

 ج

م، 1992-1سعيد سعد الغامدي، موقف ادلعارضة يف ادلشر  العريب، حكم السلطان عبد احلميد الثاين)الشام ومصر(، ط: -: 14
 . 45-44الرايض، ادلملكة العربية السعودیة. ص: -مكتبة التوبة

 .40ص:نفس ادلصدر،  -: 15
 .364ت( ، دار ادلعارف ، القاىرة ص: -)د 3عيسى الناعوري، أدب ادلهجر ، ط: -: 16
 .595ص:  ،م ، دار اجلي  بَتوت1986- 1حنا الفاخوري ، اجلامع يف اتریخ األدب العريب )األدب احلدیث( ط :  -: 17
 . 1/416م مؤسسة الرسالة ...... 1957ط(  -عمر رضا كحالة ، معجم ادلؤلفُت ، )د -: 18
. ودمحم عبد ادلنعم اخلفاجي، دراسات يف األدب العريب احلدیث ومدارسو، 595، ص : ادلصدر السابقوري، خافنا الح -: 19
 .368بَتوت، ص:-، دار اجلي 1992-1ط:
 .2/35 :األعالم ، والزركلي،595، ص : ادلصدر السابقوري، خافنا الح، و 416، ص ، ادلصدر السابقعمر رضا كحالة  -:20

. ودمحم عبد ادلنعم اخلفاجي، دراسات يف األدب العريب احلدیث ومدارسو، 595حنا الفاخوري، ادلصدر السابق، ص  -: 21
 368ص:
. ودمحم عبد ادلنعم اخلفاجي، دراسات يف 595، ص:حنا الفاخوري ، اجلامع يف اتریخ األدب العريب )األدب احلدیث( -: 22

 .368األدب العريب احلدیث ومدارسو، ص:
 .365دمحم عبد ادلنعم اخلفاجي، ادلصدر السابق، ص: -: 23
 نفس ادلصدر. -: 24
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 .593حنا الفاخوري، ادلصدر السابق ،ص  -: 25
 .1/416عمر رضا كحالة ، معجم ادلؤلفُت، ص  -: 26
 .595، ص:اجلامع يف اتریخ األدب العريب )األدب احلدیث(حنا الفاخوري،  -: 27
  .191، ص: نفس ادلصدر  -:28
 . وابقي القصة:758إیليا أبو ماضي، األعمال الشعریة الكاملة، ص:  -:29

  
 للشعر، فارجع إىل السماء  وقال ليس الًتاب داراج
 ومد ملكي على الفضاءج  وتاد فو  السماك بيتيج

 وسار يف طاعيت الضياء  فالتفت الشهب حول عرتي
 إال أبمري وال مساء  وصرت ال ینطوي صباح

 إال ويل فوقها لواء  الغيوم ریحوال تسو  
 يل احلكم فيها ويل القضاء  فاألمر بُت النجوم أمریج

 جولكنو مازال كئيبا حزینا:

 مكتئب الروح يف العالءج  لكنٍت مل أزل حزینا
 يف عامل الوحي والسناءج  فاستغرب هللا كيف اتقىج

 فسألو هللا عزوج  وقال لو:
 داؤك العياءحَتين   اي أیها الشاعر ادلعٌت

 فقلت: كال وال غناء  ى  تشتهي أن تكون طَتا
 أجببت كال، وال هباءج  ى  تشتهى أن تكون صلما؟ج
 ما كان من مطليب الثراء  ى  تبتغي ادلال؟ قلت كال
 وال جنودا وال إماء  وال قصورا، وال رايضاج
 وال احتياجي إىل دواء  وليس ما يب اي رب داءج

 وال اتتياقي إىل الظباءج  القناينوال حنيٍت إىل 
 فما ذا یرید الشاعر إذا:

 ق  يل: إذن ما الذي تشاء؟  فقال: اي تاعرا عجيبا
 يف أرض لبنان أو تتاءج  فقلت: اي رب فص  صيف

 وليس يف غربة ىناء  فإين ىهنا غریبج
 مث سألو هللا عزوج :

 فقلت: ما سرين وساء  فإي تيء تشتا  فيو؟ج
 إىل األقاحي، إىل الشذاء  إىل السواقيجربن نفسي 

 إىل العصافَت والغناء  إىل الروايب تعرى وتكساج
 ججج وادلاء والنور واذلواء.  إىل العناقيد والدوايل

 

  .( وابقي األبيات ىي:907. )ینظر كذلك: ص:773إیليا أبو ماضي، األعمال الشعریة الكاملة، ص:  -:30
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 بقالئد العقيان تستغویو  وإذا متد لو ذكاء حباذلا
 ابألصلم الزىراء تسًتضيو  وإذا تنقطو السماء عشية

 یضحكن ضحكا ال تكلف فيو  وإذا الصبااي يف احلقول كزىرىا
 وستعينٍت السحر الذي أسقيو  ىن اللوايت قد خلقن يل اذلوى

 وأىب على األايم أن تطویو.  ىذا الذي صان الشباب من البلى
 صدیقو مغتبطا على ما سيحدث لو غدا وما سيشاىده: ویقول وىو خياطب

 ستعانق األحباب يف َّندیو  اي صاحيب یهنيك أنك يف غد
 وهتزك األنغام من تادیو  وتلذ ابألرواح تعبق ابلشذا
  فاتتقتو ال تنس أنك فيو.  إن حدثوك عن النعيم فاطنبوا

 

  .895نفس ادلصدر ، ص: -:31
 وخياطب السائ :

 أَّن كالشمس إىل الشر  انتسابيج  عٍت من أَّن؟أیها السائ  
   روح يف الشر  على تلك اذلضابج  أَّن يف نيویورك ابجلسم وابل 
  وليكن للغَت يف األخرى ثوايب.  رب ىبٍت لبالدي عودة

 

  .849، ص: أبو ماضي، األعمال الشعریة الكاملة إیليا  -:32
 وابقي األبيات: .(1117، 1034، 1070ص:. )ینظر كذلك: 1007نفس ادلصدر ، ص: -:33

 كما طبع الزمان على عنادیج  بالد قد طبعت على ىواىا
 ومل تربح لدي على ازدايد  لقد كثرت خطوب الدىر عندي
 دلا ميزت طيفي من سوادي  ضللت من اذلموم فلو تراين
 تساوي ابعتقادىم اعتقادیج  تعوب ال تعد، وال كقومي

  لو أن الشو  ینق  غَت ابد.  إليهمیكاد الشو  ینقلٍت 
 

  .1088، ص: أبو ماضي، األعمال الشعریة الكاملة إیليا -:34
  .155نفس ادلصدر، ص: -:35
 . وابقي األبيات:340 إیليا أبو ماضي، األعمال الشعریة الكاملة، ص:  -:36

 وسقى هللا أنفس اآلابء  أرض آابئنا عليك سالم

 ال تظٍت العقو  يف األبناء  ما ىجرَّنك إذ ىجرَّنك طوعا

 أفًتضى اخللود يف البأساء؟  یسأم اخللد واحلياة نعيم
  

 وبعض أبيات تلك األنشودة: .467أبو ماضي، األعمال الشعریة الكاملة، ص: إیليا -:37
 من مجاد وعامل ونبات  ك  تيء يف ىذه الكائنات
 صائر للزوال أو للمات  وقدمي وحاضر أو آت

 إليك اي سوریوغَت توقي 
 

 

 فإذا ما رجعت للظلمات  أنت ما دمت يف احلياة حيايت
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 فلتق  ك  ذرة من رفايت  واستحالت جوارحي ذرات
 عاش لبنان، ولتعش سوریو

 

 ومن أبيات القصيدة: .797.)ینظر كذلك: ص:490نفس ادلصدر، ص: -:38
 وأبصر احلق  فيو الشيح والبان؟  فأمسع الطَت تشدو يف مخائلو

 كسائر اخللق أكباد وآذان؟  بٍت بالدي: وكم أدعوا أليس لكم
  وال تناموا ويف لبنان سهران.  ال تضحكوا وأبرض الشام َّنئحة

 

         ومن أبيات القصيدة: .563أبو ماضي، األعمال الشعریة الكاملة، ص: إیليا  -:39

 حزین دلا صرت إليو كئيب  أاي زىرة الوادي الكئيبة إنٍت
 سواء، وىم مث  النبات ضروب  خويف أن تظٍت بٌت الورى وأكثر

 مصائب تىت مل تقع وخطوب  وأعظم حزين أن خطبك بعده
 إذا مل یكن فيك العشية طيب  سيطرحك اإلنسان خارج داره
 وموتك اي بنت الربيع رىيب  أیسارك اي أخت الرايحُت مفجع
  غریب.وىذا لعمري مث  تلك   ولكنها الدنيا ولكنو القضا

 


